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N O T E S  D E  L E C T U R A

El protestantisme a la Península

Frances Luttikhuizen
500 anys de repte protestant a la 
península Ibèrica (1517-2017)
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona, 2018.

En aquest breu exemplar, l’autora 
ofereix al lector precisament el 
que diu el títol: l’arribada i, sobre-
tot, la relació abrupta de les tesis 
protestants i dels seus líders amb 
els ideòlegs de la península Ibè-
rica, bàsicament amb la institució 
de la Inquisició. Tensions que, 
com també assenyala el títol, arri-
ben a cinc-cents anys. L’autora va 
néixer als Estats Units, encara que 
pertany a una família holandesa 
de convicció calvinista. És doctora 
en filologia anglogermànica per la 
Universitat de Barcelona (1984), 
catedràtica jubilada, escriptora, 
traductora, conferenciant i inves-
tigadora. És membre fundadora 
de l’Associación de Cervantistas 
i coordinadora internacional de 
CIMPE (Centro de Investigación 
y Memoria del Protestantismo 
Español). Als últims anys s’ha 
dedicat bàsicament al tema d’Es-
panya i la Reforma protestant. El 
llibre és escrit amb passió, tant 
des del punt de vista literari com 
per l’opció que fa l’autora en la 
recerca de la veritat, la presenta-
ció de documents, el dibuix dels 
personatges que hi intervenen i 
les conseqüències que es deriven 
de determinades decisions, espe-
cialment les preses pels tribunals 
de justícia. La península Ibèrica 
en croquis ideològic resta molt 
malparada i pocs individus se’n 
salven. És curiós conèixer els 
sistemes d’espionatge que, de 
diferents maneres segons les èpo-
ques, es van instal·lar. Luttikhui-
zen avança molt en els estudis 
del tema que l’ocupa i obre noves 
vies d’estudi. Té un gran interès 
l’acostament a les primeres dones 
evangelistes de la Península i es 
deté en algunes zones d’Espanya 
més significatives pel moviment 
o per la repressió. Encara que 
el llibre té com a objectiu donar 
una visió global de la Península, 
dedica dos capítols a incidents i 
grups de Catalunya.– G.O. de L.B.




